
Ruimer Reizen
“een strategie om drukte in de spits 

te spreiden”



Design Challenge:
Hoe kunnen we de reisbehoefte 
van werknemers tijdens de spits 

beperken?



“Realistisch en effectief”
Een kleine 

gedragsveranderingen bij de 
reizigers van de allerdrukste

treinen is al voldoende om de 
drukte iets te verminderen. 
Specifieke en persoonlijke 

maatregelen zijn nodig.



Nudging:
mensen subtiel 
stimuleren om 
gewenst gedrag te 
gaan vertonen

Motivational theorie: 
gedrag is te 
veranderen op 
momenten van pijn 
en genot

Hit ‘m when and where it hurts:
Gedragsverandering is kansrijk tijdens PIJN, 
dus in de spits. 



Welkom in de hyperspits



Utrecht Centraal

Gouda

08.03 

Pop-up: 
Op het tijdstip dat je wilt gaan reizen zijn 
de treinen op dit traject erg druk. Vanaf 
08.30 zijn de treinen rustiger. Vraag een 
persoonlijk reisadvies op 
ns.nl/persoonlijkreisadvies om precies te 
zien welke trein je beste kunt pakken.



Druk he, in deze trein? Soms kan een trein eerder 
of later rustiger zijn en wel kans op een zitplaats 
geven. Scan de QR-code voor jouw persoonlijke 
reisadvies, zodat je de volgende keer wel kunt 
zitten in de spits!

Goedemorgen Joep, druk hè?

Ons advies, jouw reis!

Ons advies: Neem één trein eerder! Als dank koffie!

Hit ‘em when it hurts!

Goed gedrag wordt beloond met een 
attentie (op te halen tussen 07.30 en 
start van de reis)



MijnNS; Leert van jouw reishistorie, geeft persoonlijk en gericht reisadvies. Koppel je jouw agenda? Dan 
krijg je met één druk op de knop gepast reisadvies welke rekening houdt met drukte!

Zien we dat je meerdere keren in de spits hebt gereisd? Dan zorgen wij voor een geschikte nudge, koffie, 
gratis proefles sporten of een geschikte vergaderruimte. Altijd buiten de spits? Wauw, 

Groen (nudge); aanbevolen reisadvies, zitplaats die is natuurlijk gegarandeerd!

Rood (nudge); Zitplaatskans niet gegarandeerd, wellicht toch kiezen voor 07.59?

Op het tijdstip dat je wilt gaan reizen zijn 
de treinen op dit traject erg druk. Vanaf 
08.30 zijn de treinen rustiger. Vraag een 
persoonlijk reisadvies op via de app of 
ns.nl/persoonlijkreisadvies om te zien 
welke trein je het beste kunt pakken.

Kies je voor een ‘rood’ reisadvies dan krijg je een pop-up:



Goedenavond Joep!

Ons advies, jouw reis!

NS HQ, Utrecht
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Zitplaats gegarandeerd wanneer je voorin instapt!

MijnNS gekoppeld?

1. Selecteer je reis
2. Klik op de ‘MijnReis’ button
3. Voeg je persoonlijke reisadvies toe

Reistips!


